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       DEMÓCRATES 
  O programa é operado durante o verão e inverno                7 Dias - 6 Noites  

“ Glória e riqueza sem sabedoria não são bens seguros ” 

O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluíndo a visita da Acrópole sem o museu 

 Circuito Clássico de 3 dias com café de manhã e jantar

 Cruzeiro de 1 dia nas ilhas de Aegina, Poros e Hydra incluíndo almoço 

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário 

 De Novembro a Março: Cada Segunda-Feira  

De Abril a Outubro: Cada Segunda-Feira, Terça-Feira ,Quinta-Feira e Sexta-Feira 

ITINERÁRIO 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao seu hotel. 
Resto do dia livre.  

Dia 2: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluíndo a visita da Acrópole. Resto do dia  
livre.  

Dia 3: Atenas - Olympia 
Início do circuito clássico de quatro dias no Peloponeso. Curta parada no Canal de 
Corinto.  Viagem até o famoso teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela 
sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do espaço arqueológico 
pré-histórico (acrópole, a porta dos leões e o Túmulo de Agamemnon. Na parte 
da tarde, saída para a cidade de Olympia atravessando toda a região central do 
Peloponeso e as cidades de Tripolis e Megalopolis. Chegando em Olympia, o 
berço das Olimpíadas.  O dia acaba com jantar e alojamento no hotel. 

Dia 4: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O santuário de Zeus, as 
instalações do Estádio Olímpico (onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpi-
cos) e o Museu Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de Élide e 
Achaia e atravessaremos a ponte Rion - Antirion. Passaremos pelas cidades pito-
rescas de Nafpactos (Lepanto) e Itéa, chegando em Delfos pela tarde. Jantar e 
hospedagem. 

Dia 5: Delfos – Atenas  

Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, antigamente con-

hecida como o centro do mundo, visitaremos seu espaço arqueológico e o seu 

museu, com sua famosa estátua de bronze “o Auriga”. Saída na parte da tarde 

para Atenas. Regresso a capital grega ao entardecer. 

Dia 6: Atenas 

Saída de seu hotel pela manha e transferência ao porto de Pireus para embar-

que no Cruzeiro de 1 dia para as ilhas mais pitorescas e próximas de Atenas: 

Aegina, Poros e Hydra. Regresso em Atenas pelo final da tarde. Almoço a 

bordo.  

Dia 7: Atenas - Aeroporto 

De acordo com o horário de seu vôo de saída,  organizaremos sua transferên-

cia ao aeroporto. 

* O almoço durante o passeio não está incluído

Nota 1:  Por favor consultar quais são os dias em que esses passeios são 
operados durante a temporada do inverno. 

Nota 2: A categoria “comforto” é baseada em hotéis de 3 estrelas durante o 
roteiro clássico. As categorias “exclusivo” e “vip” são baseadas em hotéis de 
4 estrelas durante o roteiro clássico. 
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DEMÓCRATES VALORES 

02/11/2020—22/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1180 870 800 

EXCLUSIVO 1430 990 950 

VIP 1500 1055 980 

29/03/2021—29/06/2021 & 27/08/2021—29/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1350 980 900 

EXCLUSIVO 1610 1125 1040 

VIP 1900 1260 1130 

01/07/2021—26/08/2021 01/11/2021—21/03/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1350 980 900 

EXCLUSIVO 1500 1050 1010 

VIP 1700 1180 1070 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1200 890 820 

EXCLUSIVO 1460 1015 970 

VIP 1625 1090 1030 




